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Odpowiedź na pytanie 
 

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola  
w Nieborowicach” 
 
Przekazuję państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego.  
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
Pytanie nr 1: 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur HDPE100 RC zamiast rur PE-Xa w instalacji 
dolnego źródła ciepła?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1  
 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie rur HDPE100 RC zamiast rur PE-Xa  
w instalacji dolnego źródła ciepła, ponieważ nie zachowane są parametry równoważności 
w zakresie chropowatości materiału. Jeżeli Wykonawca chciałby zastosować rury 
HDPE100 RC powinien wykonać nowe obliczenia hydrauliczne dla  instalacji wykonanej 
na tym materiale. 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający formułując warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest do takich ich 
określeń, aby warunki te nie były nadmierne, nie ograniczały uczciwej konkurencji, oraz wg 
zawartej w art. 22 ust. 4 ustawy Pzp wytycznej, aby były one proporcjonalne do przedmiotu 
zamówienia. Nie można zatem wywodzić z tego, iż Zamawiający jest uprawniony do żądania od 
Wykonawców, aby legitymowali się oni wykonaniem zamówień o takim samym zakresie, jak te 
które są objęte przedmiotem zamówienia (Sygn. akt: KIO/KD 29/12 UCHWAŁA KRAJOWEJ 
IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 20 marca 2012 r. - str. 5). Nie powinien on bowiem oczekiwać, 
że Wykonawcy wykażą się wykonaniem takich samych zamówień. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 
4 ustawy Pzp opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków powinien być związany  
z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny  do przedmiotu zamówienia. 

Z uwagi na niedookreślenie wymogu proporcjonalności warunku, konieczność wykonania dwóch 
robót budowlanych związanych z budową dolnego źródła ciepła w postaci kolektorów 
pionowych gruntowych (długość odwiertu pojedynczego min. 100m) o wartości robót nie 
mniejszej niż 300 000,00 zł oraz jednocześnie trzech robót budowlanych związanych  
z termomodernizacją polegającą na dociepleniu ścian i modernizacji instalacji CO o wartości 
robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł jest naszym zdaniem nieproporcjonalna do wartości 
zamówienia. Prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie. Z praktyki stosowanej dotąd  
w zamówieniach publicznych wynika iż co do wartości referencji najczęściej stosowana jest 
konieczność wykazania się referencjami o wysokości od 50 do 70 % wartości zadania.  

 
 



 

Odpowiedź na pytanie nr 2 
 
 
Zamawiający formułuj ąc warunki udziału w postępowaniu zastosował art. 22 ust. 4 
ustawy Pzp w związku z czym nie ma konieczności zmiany przedmiotowych zapisów. 
 
Pytanie nr 3  

Czy stolarka okienna jest jednokolorowa (kolor orzech) czy dwukolorowa: biały od wewnątrz i 
orzech od zewnątrz? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 3  
 
Należy zastosować stolarkę dwukolorową: biały od wewnątrz i orzech z zewnątrz. 
  
 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
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